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Escola de Cultura de Pau de la UAB

COLÒMBIA SETMANAL

COLÒMBIA:  Mentre transcorre la campanya electoral per la presidència de la República, el 
Govern del president Álvaro Uribe Vélez, a dos mesos del final del seu mandat, continua sent 
objecte de seriosos assenyalaments per la violació sistemàtica dels drets humans a Colòmbia. 
D'una banda, el Relator Especial de l'ONU per a les execucions arbitràries, Philip Alston, va 
publicar un informe sobre la investigació que va realitzar la seva Oficina, la qual li ha possibilitat 
concloure que els assassinats de persones innocents per fer-los passar com a guerrillers abatuts en 
combat, en la qual cosa s'ha denominat l'escàndol dels "falsos positius", no són casos aïllats sinó un 
patró de conducta de les Forces Militars. L'informe del Relator, assegura a més, que els 
perpetradores d'aquests crims sabien amb anticipació que podien quedar impunes i revela que 
l'actual taxa d'impunitat per a les execucions extrajudicials, per part de les Forces de seguretat de 
l'Estat, s'eleven al 98.5%. Així mateix destaca l'alarmant nivell d'impunitat per als 
exparamilitars, els quals en la seva immensa majoria són responsables de violacions als drets 
humans i han estat desmobilitzats sense ser investigats, i fins i tot molts han estat beneficiats per 
amnisties. El Relator demana al Govern considerar la necessitat d'establir una "comissió de la 
veritat" independent, que condueixi una investigació sistemàtica de les violacions comeses per 
totes les parts del conflicte armat colombià. Recomana a més que es consideri la realització 
d'acords humanitaris amb les guerrilles i negociacions de pau per acabar el conflicte "una vegada 
per sempre". D'una altra part, Amnistia Internacional (AI) al seu últim informe, assegura que 
"totes les parts en el conflicte colombià (forces de seguretat, paramilitars i grups guerrillers) són 
responsables d'abusos a la població civil". AI diu que durant el 2009 van ser assassinats 114 
indígenes, 8 activistes i 39 sindicalistes. Pel seu costat el Govern va rebutjar, com és habitual, els 
dos informes. Igual actitud va assumir el Govern davant l'informe anual de la Confederació 
Sindical Internacional (CSI), segons el qual durant l'any 2009 van ser assassinats al món 101 
sindicalistes, sent Colòmbia el primer país on més s'han comès aquests crims amb 48 sindicalistes 
assassinats aquell any. La resta de sindicalistes assassinats van ocórrer a Guatemala (16), 
Hondures (12), Mèxic (6), Bangla Desh (6), Brasil (4), República Dominicana (3), l'Índia (1), 
Iraq (1), i Nigèria (1). Guy Ryder, secretari general de la CSI, va assegurar que Colòmbia torna a 
ser el primer país del món on defensar els drets fonamentals dels treballadors significa ser objecte 
de sentència de mort. Dies enrere el president Uribe havia reaccionat durament contra el Nobel de 
Pau Adolfo Pérez Esquivel, a qui va tractar d'"idiota útil", per haver estat receptor d'una denúncia 
d'un exoficial de la Policia, en la que assegura que Santiago Uribe Vélez, germà del president, 
havia fundat i dirigit una organització paramilitar anomenada "Els dotze apòstols". El mandatari 
va dir que la denúncia contra el seu germà és obra de criminals buscant desprestigiar el seu 
govern. CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 
28/05/10 – 11/06/10 
 
En el marc dels processos judicials que ha obert la Fiscalia, per l'escàndol de les intercepcions 
telefòniques il·legals realitzades pel DAS i moltes altres actuacions delictives contra opositors del 
Govern i magistrats de la Cort Suprema de Justícia, va ser detingut i enviat a presó, per ordre 
judicial, Mario Aranguren qui fos l'últim director de la Unitat d'Informació i Anàlisi Financera 
(UIAF), ens governamental especialitzat en tasques d'intel·ligència contra el rentat d'actius, per 
haver-hi hagut col·lusió (l'UIAF) amb el DAS en activitats de persecució i seguiments il·legals a 
magistrats de la Cort Suprema de Justícia. La mesura presa pel poder judicial va ser criticada 
asprament pel president Uribe, que la va qualificar com de sicariat moral, mentre va arremetre 
contra la jutgessa que porta el cas. Aquest comportament del mandatari, ha estat rebutjat 
unànimement pel funcionariat del poder judicial, que exigeix al cap de l'Estat respectar la 
separació de poders públics, tal com ho estableix la Constitució Nacional. Uns 25.000 funcionaris 
judicials van realitzar una paràlisi parcial de les seves activitats, en senyal de repudi al 
comportament del mandatari i per reclamar respecte a l'autonomia de la Branca Jurisdiccional. 
CMI – Tv, Caracol – Radio, RCN – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 28/05/10 – 
11/06/10 
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Entretant, el Centre d'Investigació i Educació Popular (CINEP) va denunciar que 17 entitats 
defensores de drets humans, sindicals, socials i de desenvolupament, han estat amenaçades 
d'"extermini" per part d'una organització paramilitar denominada Comando Conjunt de Neteja, per 
"oposar-se al desenvolupament i la seguretat del país". El CINEP va assegurar que aquesta nova 
amenaça se suma al creixent nombre d'intimidacions del mateix tipus que han rebut aquestes i 
altres ONG, mentre assenyalen que el Govern no ha adoptat mesures clares per fer front a 
l'increment dels atacs i la persecució del paramilitarisme renovat. Mentre això ocorria, el Bloque 
Sur Cacique Pipintá, organització paramilitar que opera al Sud del país, va anunciar que davant 
els incompliments del Govern als acords pactats en Santa Fe de Ralito, tornaran a prendre les 
armes, mentre assenyalen com els seus objectius militars a "tots aquells que no estan amb 
nosaltres, bandes del narcotràfic, lladres, extorsionistes, guerrillers i violadors", criden a la guerra 
permanent i proclamen anticipadament Juan Manuel Santos com a president de la República. 
D'una altra part, la Relatora Especial de l'ONU per a la independència de jutges i advocats, 
Gabriela Carina Knaul, va donar per provats els vincles entre organitzacions paramilitars i 
polítics a Colòmbia. Aquesta asseveració es desprèn de l'informe de la Relatora al Consell de Drets 
Humans de l'ONU sobre la situació de drets humans a Colòmbia. La Relatora va citar a l'informe 
el processament de 93 parlamentaris i 22 sentències emeses per la Cort Suprema de Justícia, a 
més dels processos oberts en contra de 13 diputats, 12 governadors, 166 alcaldes i 58 regidors; 
mentre va precisar que aquest era el resultat dels casos investigats sobre l’anomenada 
"parapolítica", relatius als nexes de membres del Congrés de la República, i del Govern Nacional, 
com a també de Governs regionals i locals amb paramilitars. El Tiempo, Diario del Sur – Nariño, 
Caracol – Radio,  El Espectador, Telesur – Tv, 28/05/10 – 11/06/10 
 
Amèrica Llatina es troba entre les regions del món on més ha caigut l'índex de pau respecte del 
2009, a causa de l'augment de la delinqüència, homicidis i violència interna, així es revela a 
l'Índex Global de Pau (IGP). D'acord amb l'estudi, que fa una relació dels països del món amb 
base al seu grau de pacificació, l'Uruguai és el país amb menys situacions de violència, ubicant-se 
al lloc 24 (per davant d'Espanya que està el 25), mentre que Colòmbia ocupa el 138 com el més 
violent del continent. Segons l'estudi Veneçuela ocupa el lloc 122, Hondures el 125, Guatemala el 
112, Mèxic el 107, Equador el 101, Perú el 89 i Brasil el 83. En conjunt a Amèrica Llatina hi ha 
més violència que en anys anteriors. D'altra banda, l'Institut Internacional d'Investigació per a la 
Pau d'Estocolm (SIPRI), al seu últim informe sobre despesa militar al món, estableix que 
Colòmbia és el país que més ha compromès recursos del PIB en despesa militar en el 2009 a 
Amèrica Llatina, amb una suma de 10.055 milions de Dòlars que representen el 3.7% del PIB 
d'aquell mateix any. Colòmbia va incrementar la despesa militar en 11% respecte de l'any 2008, 
mentre que Veneçuela el va disminuir en 25%. A aquestes xifres se suma l'anunci del ministeri de 
Defensa de Colòmbia d'haver donat inici a la fabricació de bombes biodegradables, les quals tenen 
un component letal però "ecològic-humanitari" en el sentit en què els residus de les bombes és 
biodegradable per no afectar poblacions o persones indiscriminadament. Aquestes bombes perden 
la seva potència passat un temps, la qual cosa evita riscs per a la població civil i les pròpies 
tropes. Entretant, la Força Aèria Colombiana (FAC), va rebre tres nous avions Kfir de fabricació 
israeliana, com a part del programa de modernització d'armaments que impulsa el president 
Uribe. Mentrestant, el president de Veneçuela, Hugo Chávez, va anunciar la compra de 18 avions 
K-8 a la Xina per un valor de 82 milions de dòlars. Malgrat l'elevada despesa militar a Amèrica 
Llatina, experts reunits a Washington convocats per l'Institut Brookings i del Centre Hemisfèric 
per a Estudis de Defensa, consideren que no hi ha una cursa armamentista a Amèrica Llatina, que 
l'alta despesa observada obeeix a dinàmiques internes de renovació dels mitjans de defensa, però 
que no obeeixen a cap amenaça externa. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – 
Radio, Telesur – Tv, 28/05/10 – 11/06/10  
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ANNEX: 
DESPESA MILITAR A AMÈRICA LLATINA 2009** 

PAÍS Despesa (En 
milions de Dòlars)

VARIACIÓ 
PERCENTUAL 
RESPECTE DE 

2008 

PIB 

BRASIL 27.124 + 16% 1,5% 
COLOMBIA 10.055 + 11% 3,7% 
XILE 5.683 -   5% 3,5% 
MÈXIC 5.490 + 11% 0,5% 
VENEÇUELA 3.254 -  25% 1,4% 
ARGENTINA 2.608 -  6,5% 0,8% 
EQUADOR 1.821 + 18% 2,8% 
PERÚ 1.502 + 8,3% 1,1% 
URUGUAI 496 + 24% 1,3% 
BOLIVIA  268 + 7,2% 1,5% 
PARAGUAI 140 +  6% 0,8% 
HONDURES 105 - 10% 0,8% 
NICARAGUA 41,7 0 0,7% 
PANAMÀ* 0 0 0 
COSTA RICA* 0 0 0 
(*) No té Forces Armades 
(**) Dades preses del SIPRI 
 

 
 
 

DESPESA MILITAR PER REGIONS 2009** 
PAÍS Despesa (En 

milions de 
Dòlars) 

VARIACIÓ 
PERCENTUAL 
RESPECTE DE 

2008 

PIB PAÍS 

ESTATS UNITS 663.000 + 7,6% 4,3% 43% 
CANADÀ 20.564 + 6,6% 1,3%  
AMÈRICA 
CENTRAL (Inclou 
a Mèxic i El Carib) 

5.600 + 9,7%   

AMÈRICA DEL 
SUD 

51.800 + 7,6%   

(**) DADES PRESES DE SIPRI (http://milexdata.sipri.org/) 
 
 
 
 
 

Escola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.esEscola de Cultura de Pau: www.escolapau.org 

Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es Escola de Cultura de Pau: http:// escolapau.uab.cat 
Butlletí Colòmbia Setmanal: colombiasemanal@yahoo.es 



PAÍS DESPESA (en milions de dòlars) 
BRASIL 27.124 
COLOMBIA 10.055 
XILE 5.683 
MÈXICO 5.490 
VENEÇUELA 3.254 
ARGENTINA 2.608 
EQUADOR 1.821 
PERÚ 1.502 
URUGUAI 496 
BOLIVIA  268 
PARAGUAI 140 
HONDURES 105 
NICARAGUA 41,7 
PANAMÀ* 0 
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DESPESA MILITAR A AMÈRICA LLATINA 2009 
EXPRESSAT EN % DEL PIB 

PAÍS PIB 
COLOMBIA 3,7 

XILE 3,5 
EQUADOR 2,8 
BRASIL 1,5 
BOLIVIA 1,5 

VENEÇUELA 1,4 
URUGUAI 1,3 

PERÚ 1,1 
HONDURES 0,8 
ARGENTINA 0,8 
PARAGUAI 0,8 

NICARAGUA 0,7 
MÈXIC 0,5 
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DESPESA MILITAR PER REGIONS 2009 
REGIÓ DESPESA (En 

milions de dòlars) 
ESTATS UNITS 663.000 

CANADÀ 20.564 
AMÈRICA 

CENTRAL (Inclou a 
Mèxic i El Carib) 

5.600 

AMÈRICA DEL SUD 51.800 
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NOTA: Las taules i els gràfics són d’elaboració pròpia 
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